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2019،  اکتوبر    07 
 

  نیب چیئرمین تھے، بالجواز تحفظات بعض کے تاجروں کچھ سے چیف ٓارمی
 خان عمران وزیراعظم نے اقبال جاوید) ر( جسٹس چیئرمین کے) نیب( بیورو احتساب قومی)  ایجنسیاں( ٓاباد اسالم

 جواز بال کو تحفظات بعض کے تاجروں کچھ متعلق سے نیب سامنے کے باجوہ جاوید قمر جنرل چیف ٓارمی اور

 کے نیب خود نے انہوں کیا اظہار کا تحفظات متعلق سے نیب میں اجالس نے احباب جن کہ کہاہے ہوئے قراردیتے

 بھی کوئی جاتے، بتائے وہ تو تھے تحفظات متعلق سے نیب کو برادری تاجر لکھےہیں،اگر مراسلے تعریفی میں حق

۔تھا جاسکتا کیا اظہار کا اس تو تھی خامی یا غلطی کوئی اگر نہیں کل عقل شخص یا ادارہ  
 

 ٓازاد پدر مادر نہ اور ہے لگام بے نیب جائیں، دیئے اختیارات کے ماڈل سعودیہ کہ رہی نہیں خواہش یہ کبھی کی نیب

۔گے کریں نہیں کارروائی خالف کے ان ہم کردیں مطمئن کو متاثرین مالکان کے سوسائٹیز ہأوسنگ‘ ہے  
 

 سیلز ٹیکس، انکم کے کمیونٹی بزنس ، گے بنائیں کمیٹی مشاورتی چاررکنی مشتمل پر نمائندوں کے کمیونٹی بزنس

 ازخود خالف کے دہندگان قرض کے بینکوں نیب‘گے بھیجیں کو ٓار بی ایف مقدمات سے حوالے کے ٹیکس

۔ گی کرے کارروائی کورٹ بینکنگ پر معاملے اس‘گا کرے نہیں کارروائی تحت کے اختیارات  
 

 ادارے اگر کہ کہا نے نیب چیئرمین۔  کیا ہوئے کرتے خطاب سے کانفرنس پریس یہاں نے انہوں اظہار کا خیاالت ان

 مالکان کے سوسائٹیوں ہائوسنگ نجی کہ کہا نے انہوں۔ ہے ضروری دینا جواب کا اس تو ہوگی تنقید جواز بال پر

۔ہیں کی واپس رقوم کی ان نہ اور دیے پالٹ نہ کو لوگوں نے انہوں کیونکہ ہیں رہی جا کی کارروائیاں خالف کے  
 

 صورت کسی نیب کو والوں جانے بھاگ ملک بیرون کر لوٹ روپے اربوں کے کمائی کی پسینے خون کی غریبوں

 پیسے یا دیں دے مکان پالٹ، کے ان کو متاثرین میں ہفتوں 8 مالکان کے سوسائٹی ہائوسنگ اگر گا، چھوڑے نہیں

۔گی جائے کی نہیں کارروائی مطابق کے قانون خالف کے ان تو کردیں واپس  
 

 سے اقدام کسی کے نیب‘ملک کوئی ہی نہ اور ہے ہوسکتا مضبوط دفاع نہ بغیر کے معیشت کہمستحکم کہا نے انہوں

 گئے لکھے میں سرائی مدح کی نیب کہ بتایا نے انہوں۔گی ہوں نہ اور ہوئیں نہیں پیدا مشکالت کیلئے برادری تاجر

 کی کسی تاکہ گا جائے کیا نہیں ظاہر نام کا کنندہ تحریر تاہم ہے جاسکتا کیا عیاں پر وقت مناسب کسی کو مراسلوں

۔ہو نہ مجروح نفس عزت  
 

 میگا ‘ہے بھجواتا کو نیب کیس یہ بینک سٹیٹ کرتا،ا نہیں کارروائی راست براہ نیب میں مقدمات کے نادہندگی بینک

 میں ممالک خلیجی سرا کا ان اور ہیں ہوتے شروع سے الہور مقدمات یہ ، ہیں ہوتے پیچیدہ مقدمات مقدمات کرپشن
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 نہیں ہراساں بھی صورت کسی کو کمیونٹی بزنس والی کرنے کام سے دیانتداری بہتری، کی معیشت ہے، ملتا کر جا

۔ گا جائے کیا  
 

 جنرل ڈائریکٹر تو ہوا ضروری بالنا اگر گا، کرے نہیں کال پر فون ٹیلی کو مین بزنس کسی افسر بھی کوئی کا نیب

 جائیں لکھی وجوہات کی بھیجنے نوٹس اور گا جائے بھیجا نوٹس تو گے ہوں مطمئن سے حوالے اس پر طور ذاتی

 نہیں کو مین بزنس بھی پر ہونے نہ درست اور تشنگی میں جواب ہے، داری ذمہ کی ٓاپ دینا جواب کا نوٹس گی،

۔گے بھیجیں سوالنامہ بلکہ گے بالئیں  
 

۔گے بالئیں کیلئے دینے جواب پھر تو ہوا نہ درست جواب کا سوالنامے   
 

 لیکن ہے بازاری کساد وقتی میں ملک‘گا کروں مقرر دن ایک کیلئے مالقات میں مہینے کیلئے کمیونٹی بزنس میں

 لگانا، ٹیکس میں ان ہے ہوتی ضرورت کی چیزوں دس کیلئے ترقی اقتصادی ‘نہیں تعلق کوئی کا نیب سے اس

 معیشت مستحکم سرگرمیاں، کی ایکسچینج اسٹاک اضافہ، میں قیمتوں کی ڈالر ، کرنا جمع ٹیکس اضافہ، میں ٹیکسوں

۔ہیں شامل امور دیگر سمیت درٓامد عمل ذریعے کے کریسی بیورو متحرک سازی، پالیسی کیلئے   
 

 نہیں پر ادارے ایک کسی الزام کا بازاری کساد نے ممالک مغربی۔ ہے نہیں کردار کوئی کا نیب میں امور تمام ان

۔گا کرے نہیں مداخلت میں کام کے ٓاپ ادارہ کوئی سمیت نیب تو ہیں کررہے کام مطابق کے ٓائین اور قانون ٓاپ‘ لگایا  
 

 لوگوں بعض۔ ہے کاخوف چیز کس اسے ہے کرتا کام مطابق کے رولز پیپرا اور وضوابط قواعدو کریٹ بیورو جو

 کو ٓار بی ایف بھی کو معاملے ایسے ، ہے اٹھایا فائدہ یہ تحت کے فراڈ نے انہوں اٹھایا، فائدہ سے اسکیم ایمنسٹی نے

۔گے بھیجیں  


